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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie
wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu
ustawy

o ustanowieniu 4 czerwca – rocznicy wyborów w 1989 roku
Świętem Wolności i Praw Obywatelskich.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy
upoważniamy senatora Bogdana Klicha.
W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.
(-) Mieczysław Augustyn

(-) Andrzej Kobiak

(-) Bogdan Borusewicz

(-) Marian Poślednik

(-) Barbara Borys-Damięcka

(-) Marek Rocki

(-) Leszek Czarnobaj

(-) Jadwiga Rotnicka

(-) Jerzy Fedorowicz

(-) Sławomir Rybicki

(-) Piotr Florek

(-) Waldemar Sługocki

(-) Bogdan Klich

(-) Piotr Wach

projekt
U S T AWA
z dnia
o ustanowieniu 4 czerwca – rocznicy wyborów w 1989 roku Świętem Wolności i Praw
Obywatelskich
W celu upamiętnienia 30. rocznicy historycznych wyborów do Sejmu i Senatu, które
zapoczątkowały proces tworzenia demokratycznego państwa prawa i odzyskiwania przez
Polskę suwerenności, uchwala się, co następuje:
Art. 1. Dzień 4 czerwca ustanawia się Świętem Wolności i Praw Obywatelskich.
Art. 2. Święto Wolności i Praw Obywatelskich jest świętem państwowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Projekt ustawy nawiązuje do Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja
2013 roku o ustanowieniu dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.
4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski, częściowo
wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne wybory do Senatu. Zapoczątkowały one
proces tworzenia w naszym kraju nowego porządku prawnego, który opierał się na
wartościach wolności, demokracji oraz poszanowaniu praw człowieka i obywatela. Proces ten
doprowadził w konsekwencji do odzyskania przez Polskę suwerenności, utraconej w wyniku
pojałtańskiego podziału Europy.
Tego dnia siła kartki wyborczej zastąpiła siłę stosowaną przez władze PRL wobec
obywateli domagających się demokracji i wolności. Wyniki wyborów były wielkim
zwycięstwem „Solidarności”, którą przez lata władze PRL próbowały zniszczyć. Wyborcy
opowiedzieli się po stronie wartości europejskich i atlantyckich , odrzucając dziedzictwo
Wschodu.
Projekt ustawy wyrasta z przekonania, że dzień 4 czerwca – podobnie jak rocznica
31 sierpnia – powinien stać się świętem państwowym.
Projekt ustawy nie wywołuje skutków dla budżetu państwa. Postanowienia projektu
wiążą się z obowiązkiem wywieszenia flag państwowych.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
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